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МА РИ ЈЕ ТА ВУ ЈИ ЧИЋ

ИЗРУКОПИСАСТОЈАНАВУЈИЧИЋА
(1933–2002):

ИСИДОРАСЕКУЛИЋ–ПРЕКОПРЕПИСКЕ

„И ни шта дру го ми љу ди и не ма мо до то:  
се ћа ње, за ми шља ње, пред ста ву ’ка ко је  
би ло’... Али те ре при зе мо гу би ти ја ке,  

и бо ље но до жи вљај сам.” 
(Из пи сма Иси до ре Се ку лић –  
Гу ста ву Кр кле цу 20. IX 1950)

1.

„Ка ко [...] не ко има са ве сти и мо ра ла да по сле смр ти не ког 
ве ли ког чо ве ка штам па ње го ва при ват на пи сма, и из но си пред очи 
и уши јав но сти је дан ин тим ни свет?” – по ста ви ла је стро го и енер
гич но пи та ње Иси до ра Се ку лић (1877–1958) у јед ном раз го во ру 
1955. го ди не. Ко ју го ди ну ка сни је сам чи тао да је пред смрт спа
ли ла сво ју пре пи ску – пи сма ко ја је при ма ла, као што је – чи ни се 
– уни шта ва ла све што би се од но си ло на ин тим ну стра ну ње ног 
жи во та и ства ра ња, оста вљу ју ћи за со бом са мо за вр ше не ра до ве 
и ба ца ју ћи чак вео и на оно што је за ми шља ла у се би као на ме ру, 
ни ка да нео ства ре ну, као и сво ју за ма шну све ску у ко ју је још као 
де вој чи ца уно си ла иде је и пла но ве и ко ју је – пред о се ћа ју ћи свој 
ско ри крај – исто уни шти ла као „по ра зно све до чан ство о не из вр
ше ним за да ци ма”.

Из ње них књи га сам је по зна вао, да ка ко, знао сам за њу и по 
оном што је о њој пи са но.

Ипак, пр ви су срет с не чим уи сти ну „ње ним” од и грао се исто 
крат ко вре ме пред ње ну смрт. Упра во са мо је дан бе зна ча јан, ду боко 
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ин ди рек тан до дир, мо жда не до сто јан и по ме на, за тим из ме на два 
пи сма. 

Уско ро по том, до пр ла је пу тем штам пе вест о ње ној смр ти, те 
су сле ди ла се ћа ња на њу, ре пор та же о ње ним по след њим да ни ма, 
са мно го ин тим но сти (про тив слич них на пи са она би си гур но енер
гич но на сту пи ла, ко ли ко је мо гла би ти по ву че на, ка ко из све га 
то га на пи са ног за кљу чу јем), из но ше ње ње ног жи вот ног де ла. Не
дав но пак до шле су до ме не кри ти ке но вог из да ња Кро ни ке па ла
нач ког гро бља, ко је је об ја ви ла Срп ска књи жев на за дру га. За пра во, 
оне су ме по бу ди ле да ста вим на хар ти ју ово не ко ли ко ре че ни ца, 
и из не сем оно ма ло што имам...

Мој пр ви ин ди рек тан до дир с не чим ма те ри јал но ње ним до
го ди ло се та да, ка да сам се слу чај но и са свим нео че ки ва но на шао 
очи у очи с њом – у ви ду јед ног обич ног пот пи са. Он ме је та да 
ра до сно из не на дио, де ло вао ра до сно над ма лим от кри ћем – и по
кре нуо низ ми сли.

Ли стао сам за ма шну, те шку књи гу по се ти ла ца Те ке ли ја ну ма, 
за во да на ших сту де на та у Пе шти, ко ји је осно вао Са ва Те ке ли ја
По по вић 1838. и ко ји је прак тич но ра дио све до кра ја дру гог ра та 
десе так го ди на оку пља ју ћи мно штво пи то ма ца. Ли стао сам ту књи
гу (она је с кра ја XIX ве ка и по чет ка XX ве ка) и на и шао и на пот пис 
Иси до ре Се ку лић.

Под те ку ћим бро јем 709, 14. ја ну а ра 1895. пот пи са ла се ис под 
сво је ко ле ги ни це Вје ре М. Пе тро ви ћа, у чи јем дру штву је по се ту 
Те ке ли ја ну му учи ни ла: Иси до ра Се ку ли ће ва, слу ша лац ви ше пе
да го ги је, Зе мун. Из до ба ка да је у Бу дим пе шти по ха ђа ла Ви ши 
Пе да го ги јум, ко је јој оспо со бље ње у жи во ту не ће та ко мно го кори
сти ти.

У ис тој књи зи по се ти ла ца из тих го ди на на ла зе се и пот пи си 
Ми ло ра да П. Шап ча ни на и ње го ве же не, Сте ва на Мо крањ ца ком
по зи то ра, Сте ве То до ро ви ћа сли ка ра, „Љу бин ка”, Си ме Ма та ву ља, 
вој во де Мар ка Ми ља но ва и ње го ве же не Сте фе Мар ко ве (из Ме
ду на). Др Ј. Јо ва но ви ћа „Зма ја”, Д. Ру жи ћа глум ца, Мар ка Ца ра, а 
тек де се так го ди на пре ње у ис тој књи зи су се пот пи са ли Ја ков 
Иг ња то вић, Ла за К. Ла за ре вић, Сте ван Сре мац, Ла за Ко стић и још 
мно ге дру ге ис так ну те лич но сти.

Ово не ко ли ко ре че ни ца осе ћао сам за по треб но на пи са ти, 
исти на са стра хо по што ва њем чо ве ка, ко ји се ди ви ње ној људ ској 
ве ли чи ни. Он да, ка да су јој се већ ис пу ни ле ре чи, ко је је из го во
ри ла у сво јој Мо ли тви у топ чи дер ској цр кви – „Да бу дем у про
сто ру у ко јем не ма ни че га од жи во та зе маљ ског. Да не ва жи за 
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ме не ни шта од оног што је чи ње ни ца и об лик све та. Да уђем у 
ду хов ну сво ју суд би ну пот пу но, и пре ста нем би ти оно за што ва
жим у жи во ту.”

С. Д. В.
[Стојан Д. Ву ји чић; без датума] 

Текст је ма ши но пис: по че так ћи ри ли цом на А4, по сле на ли
сто ви ма ма њег фор ма та, исто ма ши ном, али ла ти ни цом. Осим овог 
тек ста има још 8 ли сто ва (фор ма та А4) ру ком ис пи са них, и ра зних 
бе ле жа ка, као и ци та та на ма њим ли сто ви ма.

Де о тих ру ко пи са на ста јао је, су де ћи по хар ти ја ма, у раз ли чи
тим пе ри о ди ма, сре ди ном ше зде се тих и на са мом по чет ку се дам
де се тих го ди на. Сто јан Ву ји чић мо жда ни је на ме ра вао да све те 
бе ле шке уне се у свој пре ку ца ни текст. Ве ро ват но ни овај текст 
ни је сма трао де фи ни тив ним (има чак по две вер зи је по је ди них 
стра ни ца). Ру ком за бе ле же на се ћа ња, са мно го ис пра ва ка, на ли
сто ви ма спи рал не све ске се ћа ња је на сам по че так пре пи ске са 
Иси до ром Се ку лић, ка да је Из да вач ка ку ћа „Евро па” (Európa) у 
Бу дим пе шти 1957. го ди не ре ши ла да об ја ви Ан то ло ги ју са вре ме них 
ју го сло вен ских при по ве да ча.

Се ћа ња и им пре си је за бе ле же не о Иси до ри Се ку лић оста ле 
су не до вр ше не. Сет но се по ми ње још по се та на Топ чи дер ско гро
бље (1968) до скром ног – та да још и је два при мет ног над гроб ног 
кр ста Иси до ре Се ку лић.

2.

У фа сци кли чу вам ин ди гоко пи је два пи сма Сто ја на Ву ји чи
ћа упу ће на Иси до ри Се ку лић из 1957. го ди не, као и два од го во ра 
(ориг нал, ма ши но пис) Иси до ре Се ку лић са ко вер та ма, адре си ра
ним сво је руч но. Пр во пи смо Иси до ре Се ку лић би ло је ура мље но 
на зи ду – ко ји смо зва ли „ико но стас” – у на шем ста ну (Бу дим пе
шта, ули ца Ва ци), са ра зним пор тре ти ма и ру ко пи си ма пи са ца, са 
ко јим је Сто јан био у кон так ту.1

Сма трам да је чак и ова крат ко трај на ко ре спон ден ци ја из 
1957. го ди не, на ре ла ци ји Бу дим пе шта –Бе о град, ин те ре сант на:

1 Же лим да по кло ним ову пре пи ску као и фа сци клу, на кон об ја вљи ва ња, 
Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске.
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I

Бу дим пе шта, 16. ок то бра 1957. г.
Мно го по што ва на Го спо ђо,
бу дим пе штан ско Из да вач ко пред у зе ће „Евро па” по ве ри ло ми 

је ре дак ци ју Ан то ло ги је са вре ме не ју го сло вен ске про зе (ју го сло
вен ских при по ве да ча). Об зи ром на то, да бих же лео јед ну Ва шу 
при по вет ку увр сти ти у ову Ан то ло ги ју, ко ја ће би ти пр ва ова ква 
књи га у ма ђар ском пре во ду, био бих Вам осо би то за хва лан, ако 
би сте би ли та ко љу ба зни, да ми иза ђе те у су срет у сле де ћим пи
та њи ма:

1/ Да ли има те не ку спе ци јал ну же љу у по гле ду увр шћи ва ња 
не ког Ва шег де ла, од но сно да ли же ли те пред ло жи ти не ко ју Ва шу 
при по вет ку за ову Ан то ло ги ју?

На жа лост, на ше мо гућ но сти у по гле ду књи га – ра зу мљи во 
– ја ко су огра ни че не. Имам на рас по ло же њу је ди но Ва шу књи гу 
при по ве да ка „Кро ни ка па ла нач ког гро бља”, те сам у пр ви мах 
по ми слио увр сти ти или при по вет ку „Ко ста Зе мљо трес” или пак 
при по вет ку „Вла о ви ћи”. По што ни сам у мо гућ но сти да пре гле дам 
ба рем пре те жни део Ва ших при по ве да ка, пр вен стве но сам по ми
шљао, да Вас уч ти во за мо лим, да ми ста ви те на рас по ло же ње јед ну 
дру гу књи гу или из бор Ва ших при по ве да ка, ме ђу тим у не до у ми
ци сам, не ћу ли Вас овом мол бом пре оп те ре ти ти?

Да из и штем Ваш пред лог – на то ме при мо ра ва ју окол но сти, 
ко је су на ста ле услед ду го го ди шње изо ло ва но сти из ме ђу две зе мље, 
за ко је вре ме су сви кул тур ни од но си рас ки ну ти, те ни ти смо били 
у ста њу пра ти ти ток и раз ви так ју го сло вен ске књи жев но сти, оба
ве шта ва ти се о ње ним до стиг ну ћи ма, ни ти пак до ла зи ти до но ви је 
из да них књи га.

2/ У спо ра зу му с Из да вач ким пред у зе ћем же лео бих уз сва ку 
при по вет ку при кљу чи ти крат ку ау то би о гра фи ју (не ко ли ко ре чи 
о се би), као и пор трет сва ког по је ди ног ау то ра. Уко ли ко не ће те 
сма тра ти ово за не уч ти вост, ја бих Вас за мо лио, да нам ста ви те 
на рас по ло же ње ова кав ау то би о граф ски текст, као и јед ну Ва шу 
фо то гра фи ју. Ово бих сма трао по треб ним и об зи ром на Ва ше ве
зе са Бу дим пе штом.

У на ди, да ће те ми у на ве де ним пи та њи ма иза ћи у су срет, ја 
Вам се и уна пред искре но за хва љу јем.

При ми те из раз мо га ду бо ког по што ва ња, уз ру ко љуб

/Сто јан Д. Ву ји чић/
са рад ник Ин сти ту та за ист. књиж. Ма ђар ске ака де ми је на у ка

[потпис и ру ком; ма ши но пис, ћирилица]
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II

Бе о град, 23 ок то бар 1957

Дра ги го спо ди не, 
Хва ла вам на се ћа њу... Ја знам, и знам, све што тре ба, и по ли

тич ко, и књи жев но, и фи нан си ско, и искре но и спо на та но, и оно 
си ломбо га гу ра но – но, сре ћом, мој је слу чај прост. Ја ни сам при
по ве дач; не мам збир ки при по ве да ка; имам три књи ге ко је се зо ву 
За пи си; и, на го ди ну, ако сам још жи ва, има ћу дру гу све ску Хро ни
ке – али све то ни су при че не го је то „мо ја про за”, са до ста ула же ња 
у бе ле три стич ко, чак ма ло и по ет ско, али за то ипак са мо „мо ја 
про за” и не при ча... Али, ако ова зе мља има што у ли те ра ту ри, то је 
при по вет ка! има те огро ман из бор за тан ку и јев ти ни ју и без ср ца 
спре ма ну збир ку – има те из бор ду гих и крат ких, ло кал но да на
шњих и ло кал но исто риј ских те ма; рат них, дру штве них, и т. д.

Да кле, ски ни те се би с вра та мо ју ма лен кост. А по што на бави
те не ко ли ко збир ки при ча из шест ре пу бли ка, на чи ни ће те из бор, 
и до бар из бор, за два три да на. Мо жда ће Ма ђа ри по же ле ти, та мо 
вре ме ном, још јед ну збир ку до и ста до брих при ча из јед не ина че 
скром не књи жев но сти.

Же лим вам до бар рад, с по здра вом,
Иси до ра Се ку лић
[потпис руком]2 

III

Бу дим пе шта, 26. но вем бра 1957. г.
Мно го по што ва на Го спо ђо,

ве о ма ме је об ра до ва ло Ва ше љу ба зно пи смо од 23. про шлог 
ме се ца. До зво ли те ми, да се још јед ном вра тим на ово пи та ње, пово
дом ко га сам био уоп ште та ко сло бо дан да Вам се обра ћам, на и ме 
на пи та ње увр шћи ва ња јед но га де ла из Ва ше Кро ни ке па ла нач ког 

2 Пи смо Иси до ре Се ку лић до не то је у вер ном пре пи су, она ко ка ко је на
пи са но, са свим слов ним гре шка ма.

Ко вер та је адре си ра на руч но. Име Сто ја на Ву ји чи ћа пи са но je ова ко: Vu
jic sich D. Sztoján – ста рин ском ма ђар ском ор то гра фи јом ко ја у тој вер зи ји ни је 
ни ка да коришћенa –, и адре са: 
Bu da pest, V.
66, Váci – ut ca 
Hon grie 

На по ле ђи ни ко вер те пи ше: Ša lje: Isi do ra Se ku lić,
Be o grad, 
70, Va se Pe la gi ća

Олов ком je ни же за бе ле жен да тум ка да је пи смо при мље но: 28–X–957
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гро бља у из бор про зе са вре ме них ју го сло вен ских пи са ца у ма ђар
ском пре во ду.

Чвр сто сам убе ђен и сам у то, да Ва ша де ла прет ста вља ју спе
ци јал ну бо ју у ју го сло вен ској про зи зад њих 20–30 го ди на, ме ђу тим 
ја у сво ме из бо ру же лим да ти из ра жа ја баш свој тој ра зно ли ко сти, 
ко ја би без Вас би ла у мно го ме бле ђа, осим то га ја сам уве рен у то, 
да мој рад на при пре ма њу ове књи ге не са мо да би био, у слу ча ју, 
да Ви ни сте за сту пље ни, не пот пун и из ло жен и при го во ри ма, него 
да бих фал си фи ко вао и ту сли ку, ко ју се тру дим и сме рам да ти. 
Услед то га ја Вас још јед ном нај уч ти ви је мо лим да се са гла си те 
с тим, да из Ва ше књи ге „Кро ни ке па ла нач ког гро бља” увр стим 
део „Вла о ви ћи”; мој из бор и на су прот ни штав них из во ра мо жда 
и ни је та ко слу ча јан. (На жа лост „Го спа Но ла” је пре ду гач ка, да 
бих је мо гао увр сти ти у је дан ова кав, по оби му ко нач но скро ман 
збор ник.)

Ја се на дам, да ће те се ода зва ти мо јој уч ти вој мол би и из вини
те, што сам у сво јој ре дак тор ској – али бу ди те уве ре ни: нај до бро
на мер ни јој – рев но сти мо жда и не сно сан, а и за то, што Вас за ма рам 
и ова квим мол ба ма. У тој на ди по на вљам и сво ју мол бу у по гле ду 
на по ми ња ног са свим крат ког ав то би о граф ског тек ста – не ко ли ко 
ре чи о се би.

Ре фе рен ци ја ма о ме ни мо же Вам по слу жи ти г. Вељ ко Пе тро
вић, ко ји ме и лич но по зна је и с ким се ре до ви то до пи су јем.

Још јед ном нај уч ти ви је по на вља ју ћи сво ју мол бу при ми те уз 
нај ср дач ни је по здра ве из раз мо га ду бо ког по шти ва ња уз ру ко љуб

/Сто јан Д. Ву ји чић/
[машинопис, пот пис и руком]

IV

Бе о град, 6 де цем бар 1957

Дра ги го спо ди не,
мо лим вас да не ин си сти ра те. Ја сам у пи сму свом да ла је дан 

факт, а мо гла бих ка за ти још да ља триче ти ри ко ји ме бра не од 
па ра де и ре пре зен та ци је. Не во лим да се ис ти чем ни код ку ће, а 
ме ђу љу ди ма ко ји има ју хи ља ду пре чих бри га од фре квен ци је у 
на шу књи жев ност, и од пи та ња: че му то, сад, и ов де?

Мо лим да ме не пре бри ше те за сва вре ме на, и свр ши те свој 
по сао са ва здан до брих тек сто ва ко ји се мо гу ода бра ти код нас ако 
је реч о ро ма ну и при чи.
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Остај те до бро, и по ку шај те да и ме не раз у ме те, с по здра вом,  
 

Иси до ра Се ку лић
[потпис руком]3

* * *

У ве зи са Иси до ром Се ку лић чу ва ју се у ис тој фа сци кли че
ти ри пи сма Мла де на Ле сков ца из 1970. го ди не, из ме ђу оста лог, на 
те му ис тра жи ва ња пе штан ских го ди на Иси до ре Се ку лић. Пи сма 
Мла де на Ле сков ца ку ца на су пи са ћом ма ши ном на слу жбе ној хар
ти ји Ма ти це срп ске и пот пи са на су ру ком. Ко пи је од го во ра од Сто
ја на Ву ји чи ћа на ова пи сма ни су са чу ва не. 

I

Ма ти ца срп ска
Збор ник за књи жев ност и је зик
Но ви Сад 

7. ju na 1970. 

Dra gi go spo di ne Vu ji či ću,
Le po Vas mo lim da za Zbor nik iz ra di te čla nak o bu dim peš tan skim 

stu di ja ma Isi do re Se ku lić. To je le pa te ma, a Vi će te je on de mo ći va
lja no ura di ti. Evo da Vam olak šam po sao nu žnim po da ci ma.

Isi do ra Se ku lić je, po sle za vr še ne som bor ske pre pa ran di je, doš la 
u Bu dim peš tu i on de, za tri go di ne, svr ši la vi šu pre pa ran di ju (ka ko je 
kat ka da zo ve) ili pe da go gi jum (ka ko je zo ve ta ko dje), stu di ra ju ći on de 
ma te ma tič kopri rod njač ki od sek, do biv ši ospo so blje nje da bu de na stav
ni ca na gra djan skim i vi šim de vo jač kim ško la ma. Svr ši la je stu di je, kako 
sa ma ka že u jed nom zva nič nom ak tu, „sa skroz od lič nim uspe hom”. 
Iz gle da da je to bi lo ju na 1897 (a even tu al no i sep tem bra te go di ne), jer 
već no vem bra 1897. kom pe tu je za me sto na stav ni ce srp ske vi še de vo

3 На ко вер ти (ру ко пис) 
Sto jan D. Vu ji čić  Ugar ska

Hon grie
Bu da pest, V.
Váciut ca, 66. 

Пре по ру че но пре да то: R Be o grad 13 N° 3575 
На по ле ђи ни ко вер те: 
Ša lje: Isi do ra Se ku lić, Be o grad

70, Va se Pe la gi ća
На окру глом пе ча ту бу дим пе штан ске по ште бр. 62 да тум: 57. XII. – 8 22
Пла вом олов ком за бе ле жен да тум при је ма пи сма: 9–XII–957
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jač ke ško le u Pan če vu (i do bi ja ga, pa će on de osta ti osam go di na, ka da 
pre la zi u Sr bi ju). Vaš bi za da tak sa da bio sle de ći:

Da iz vi di te ko ja je to ško la (jer joj Isi do ra u mol bi ne ka zu je ime), 
da u ar hi vi te ško le (na dam se da je sa ču va na) na dje te sve po treb ne po
dat ke o Isi do ri i nje nom ta moš njem ško lo va nju (ka da se upi sa la, da li 
od mah na gru pu ko ju je za vr ši la, šta je slu ša la, ko li ko se me sta ra, ko 
su joj bi li pro fe so ri, ka kvi su to lju di bi li – da li sa mo va lja ni pe da go zi 
i struč nja ci, ili i na uč ni ciis tra ži va či – da li je on de mo ra la uči ti ko ji stra
ni je zik, i ako da, on da ko ji, gde je sta no va la, da li je mo žda ima la ka kvu 
sti pen di ju, da li je za vre me stu di ja po bo lje va la, itd., itd., – jed nom reč ju 
sve oko lo na o ko lo što se mo že sa zna ti i što vre di spo me nu ti). Vo leo bih 
ta ko dje da ka že te ka kva je to ško la bi la, ka da je osno va na, da li mo žda 
po sto ji još i da nas, pa da even tu al no pri lo ži te i sni mak zgra de u ko joj 
je Isi do ra uči la, ako zgra da ili ta kav sni mak po sto je. Iz vi di te da kle sve 
što o ovo me pi ta nju mo že te sa zna ti; re ci mo: ko su joj bi li ko le ge, i ima li 
ih i po zna ti jih. Da lje: Ja na pri mer ve ru jem da je Isi do ra baš onde po če la 
uči ti ne ke stra ne je zi ke ko je je doc ni je ta ko va lja no zna la – ita li jan ski, 
en gle ski, ru ski. Da li je bi lo mo guć no sti da se i na to me peda go gi ju mu 
uče ti je zi ci, fa kul ta tiv no i bes plat no? Sve da kle, kao što vi di te, in te
re su je me.

Ura di te to, mo lim Vas. A mi će mo Vam da ti le pe se pa ra te i če ka će 
Vas ho no rar u Ma ti ci ka da do dje te. Ako iz bi lo ko jih raz lo ga ne mo že te 
(ili ne že li te) da se ovim ba vi te, mo lim Vas da mi to ja vi te ili, još bo lje, 
da pred lo ži te ko bi mi taj po sao mo gao i hteo (a umeo va lja no) oba vi ti. Kad 
ka žem va lja no, ho ću da ka žem: sa ve sno, idu ći u te mi do kra ja i do dna.

Pi sa će te mi?
Po zdra vi te sve svo je na do mu i u pa ro hij skom do mu,

Vaš
Мла ден Ле ско вац

NB. – Ka da je doš la u Peš tu, Isi do ra ni je ima la ni 17 go di na; kada 
[je] di plo mi ra la – 20.

II

МА ТИ ЦА СРП СКА
Пред сед ник

No vi Sad, 30. ju na 1970.

Dra gi g. Vu ji či ću,
Ka že mi dr. Ko va ček da ste pri mi li mo je pi smo ko jim Vas mo lim 

da za Zbor nik MS za knji žev nost is pi ta te go di ne bu dim peš tan skih stu
di ja Isi do re Se ku lić, i da će te taj po sao ura di ti. Me ni je to ve o ma mi lo. 
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Ve ru jem da će te on de na ći va ljan i pot pun ma te ri jal, ko ji će le po osve
tli ti ovo mut no pi ta nje. Ra di te, da kle, pu nom pa rom, i sa opšti te nam sve 
što na dje te a mo že bi ti od bi lo ka kva in te re sa. No još neš to že lim da Vam 
s tim u ve zi ka žem, i, za pra vo, sto ga Vam i pi šem.

Vi će te on de, pret po sta vljam, na ći do sta do ku me na ta: nje nu upi
sni cu, pred me te ko je je slu ša la, kad i sa ko li ko ča so va, ko lo kvi je i is pi te 
ko je je po la ga la, sa oce na ma itd. te do ku men te do ne će te uz čla nak kao 
gra dju, u ori gi na lu. Ka ko me dju tim naš svet sla bo zna ma djar ski, mo lim 
Vas da ta kva do ku men ta od mah i pre ve de te (da to ne bi smo mi ov de 
mo ra li či ni ti, ili ih Vam sla ti na pre vo dje nje: bi lo bi to iz liš no gu blje nje 
vre me na). U ori gi na lu te do ku men te mo ra mo do ne ti na uč ne au ten tič no
sti ra di, a u pre vo du – da bi se nji ma mo gli slu ži ti i oni ko ji ma djar ski 
ne zna ju.

Eto, to li ko sam hteo da Vam ka žem, tj. da do pu nim ra ni je ka za no.
Va ša dva kra ća ra da ući će sva ka ko u na red ni broj Zbor ni ka 

(XVI II/2); čuo sam da je ov de i rad o J. Ig nja to vi ću, ali ga još ni sam 
vi deo. Ra du jem se što ste ta ko ak tiv ni, a bi će mi mi lo ako se u nas bude te 
ja vlja li če sto i češ će, pa – to od Vas za vi si – i re dov no, tj. u sva kom bro
ju Zbor ni ka. Mi po čev od ove go di ne iz la zi mo tri put go diš nje – da kle 
ši ri mo se.

Sa po zdra vi ma
Мла ден Ле ско вац

III

Ма ти ца срп ска
Збор ник за књи жев ност и је зик
Но ви Сад

Go spo din
Sto jan D. Vu ji čić
Bu dim peš ta
In sti tut d’hi sto i re littéra i re
de l’A cadémi e hon gro i se des sci en ces
XI., Méne si út II/13

Dra gi go spo di ne Vu ji či ću,
Hva la na pi smu i oba veš te nju. Iz vi ni te što ni sam od go vo rio na Va še 
le toš nje pi smo: bio sam, pr vo, tri ne de lje u Slo ve ni ji, a on da sko ro dva 
me se ca u svo me vi no gra du u Kar lov ci ma, a ona mo mi se poš ta ni je 
do no si la baš naj u red ni je. Uo sta lom, ni sam ni sma trao da imam neš to 
na ro či to da Vam ja vljam. Vaš rad – ili bo lje re če no, Va ši ra do vi /je dan 
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du ži a dva sa svim krat ka/ – ula ze u na red nu XVI II/2, sv. Zbor ni ka, koji 
će u štam pa ri ju za de se tak da na.
Ra du jem se što ste ipak uš li u trag ar hi vi o bu dim peš tan skom ško lo
va nju Isi do re Se ku lić. Ja sam od mah slu tio da će te Vi bi ti naj po god ni
ja lič nost da taj po sao oba vi te. Upo zo ra vam Vas po no vo: daj te is cr pan 
ra port o či ta voj stva ri. Vo leo bih da pri lo ži te i što je mo gu će ve ći i 
re či ti ji fo toma te ri jal: spolj ni iz gled ško le /ako još ško la po sto ji; ili ako 
do dje te do nje nih fo to sa/, pa por tre te /tj. fo to gra fi je/ nje nih glav nih 
pro fe so ra, a da bog me i isto ri jat ško le /ukrat ko/, ali pri kaz svih va žni jih 
pro fe so ra kod ko jih je Isi do ra stu di ra la. In te re su je me, a to sam Vam 
već re kao, ka kvi su to lju di bi li: da li sa mo is ku sni pe da go zi sa kon
ven ci o nal nom pro fe sor skona stav nič kom fi zi o no mi jom, ili i na uč ni ci
is tra ži va či, da kle ne ka zna čaj ni ja ime na i lič no sti. Iz vi di te na ro či to 
ka ko je u to do ba iš lo u Peš ti sa uče njem stra nih je zi ka, jer ja mi slim da 
je Isi do ra on de po če la, već ra no /ako ne i pre Peš te/, uči ti fran cu ski i 
en gle ski. Upo zo ra vam Vas, da kle na to.

Osta lo će te Vi sa mi uo či ti, ot kri ti pa i štoš ta sa svim no vo, na dam 
se, pro na ći. Do bro je što će te do ći sa mo no vem bra, pa će mo još o to me 
go vo ri ti. Gle daj te da mi do tle već is crp ni je re fe ri še te. Da li bi ste mi 
ceo za vr šen rad mo gli pre da ti do 10. de cem bra 1970? Bi lo bi do bro – 
od mah bi ušao u štam pu. Me ni je do ovo ga Va šeg ra da ve o ma sta lo.

Po zdra vi te sve na pa ro hi ji – 
Vaš
Мла ден Ле ско вац

13. ok to bra 1970.

IV

МА ТИ ЦА СРП СКА
ПРЕД СЕД НИК

No vi Sad, 9. no vem bar 1970.

Dra gi g. Vu ji či ću, 
Čuo sam da ste bi li na Saj mu knji ga u Be o gra du, i da ste obe ća li 

da će te svra ti ti i do No vog Sa da. Vas, me dju tim, ne ma, a ka da do da nas 
ni ste doš li, ve ro vat no ste pro du ži li ku ći, i ne svra ća ju ći ova mo. Šte ta 
– me ne ve o ma in te re su je ka ko sto je Va ša is pi ti va nja u ve zi sa Isi do rom 
Se ku lić. Na dam se da sve ide do bro, i da će te mi se usko ro ja vi ti sa 
go to vim ra dom?

No sem ova kvih raz go vo ra, hteo sam i neš to po seb no da Vas za
mo lim. Uzmi te Magyar iro dal mi le xi kon, III, Aka de mi ai Ki a do, Bu
da pest, 1965, pa će te on de na str. 58a na ći por trefo to gra fi ju Sil ber stein 
Adol fa, po zo riš nog kri ti ča ra Pe ster Lloyda. Por tre je ve o ma ma len, 
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ta ko da bi kli še ko ji bi se po nje mu na pra vio bio nu žno ve o ma loš; a ja 
ho ću da do ne sem sli ku to ga Sil ber ste i na, sto ga što je on 1891. po volj no 
– tj. pri lič no po volj no – pi sao u Pe ster Lloydu o Gor da ni La ze Ko sti ća 
/ko ju je či tao u ru ko pi snom ne mač kom pre vo du/. Mo že te li mi na ba vi ti 
bo lju, tj. ve ću, ja sni ju, za kli ši ra nje po god ni ju fo to gra fi ju ovo ga Sil ber
ste i na? Na dam se da to ni je ta ko teš ko; ve ro vat no se nje gov ova kav sni
mak na la zi na če lu nje go ve knji ge. Ako ika ko mo že te da mi na ba vi te 
ovaj sni mak, mo lim Vas da mi ga po ša lje te; da bog me, ne moj te odu go
vla či ti, ako ne mo ra te.

Una pred za hva lju ju ći na lju ba zno sti, osta jem s po zdra vi ma
Мла ден Ле ско вац

* * *

У окви ру пре пи ске Мла де на Ле сков ца и Сто ја на Ву ји чи ћа 
има не ко ли ко пи са ма, тј. од го во ра од три уста но ве где се Сто јан 
ин те ре со вао за ар хив ски ма те ри јал те ви ше шко ле – као и пи смо 
јед ног бив шег про фе со ра већ из но вог пе ри о да по ме ну те пе да го шке 
шко ле, ко ме се Сто јан обра тио у ве зи са до ку мен та ци јом ове нека
да шње ин сти ту ци је. По од го во ру са зна је мо, да је ар хив, за пра во 
ста ра, тј. на ста ри ја из вор на до ку мен та ци ја стра да ла 1956. го ди не 
за вре ме ору жа них бор би то ком ма ђар ске ре во лу ци је, та ко да није 
остао чак ни го ди шњак као до каз ка да је Иси до ра Се ку лић студи
ра ла у Бу дим пе шти. О све му то ме је Сто јан Ву ји чић, ве ро ват но, 
пи сме но оба ве стио Мла де на Ле сков ца. Tа пи сма се на ла зе у Ле сков
че вој пре пи сци. 




